
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 

R A P O R T  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  Pl x  465 din 18 decembrie 2017 şi 

înregistrată  la Comisie cu nr.4 c-10/281/19.12.2017. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi. Până la data redactării raportului s-a primit avizul 

favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din zilele 20 şi 

27 februarie a.c., respectiv 13 martie a.c..  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 14  membri. 



În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, 

domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, în scopul corelării acesteia cu 

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr.220/2011 privind Codul de 

reglementare a conținutului audiovizual, care vizează ți c omunicările 

necomerciale audiovizuale - anunțul de interes public, campania socială ți apelul 

în scop caritabil. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 1095/13.12.2017.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi.  

 În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu 

amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport. 

  

 
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                Beatrice TUDOR 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu următoarele amendamente: 

Amendamente admise  

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 0 1 2 3 
1. Titlul Legii: LEGE pentru 

modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 

Nemodificat  

2. Art. I. Legea audiovizualului nr. 
504/2002, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.534 din 22 iulie 2002, se 
modifică şi se completează, după 
cum urmează:” 

 „Art. I. - Legea audiovizualului nr. 
504/2002, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.534 
din 22 iulie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează, după 
cum urmează:” 
(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă . 
 

3. 1. La articolul 1, după 
punctul 15 se introduce un nou 
punct, pct. 151, cu următorul 
cuprins: 
„151. Comunicare necomercială 
audiovizuală – mesaje sonore sau 
în imagini, cu sau fără sunet

1. La articolul 1, după punctul 
15 se introduce un nou punct, 
pct. 151, cu următorul cuprins: 

, care 
sunt destinate să promoveze direct 
acţiuni de informare şi avertizare a 
populaţiei, acţiuni cu caracter 
exclusiv social şi activităţi 

 
„151. Comunicare necomercială 
audiovizuală – mesaje sonore sau în 
imagini, care sunt destinate să 
promoveze direct acţiuni de 
informare şi avertizare a populaţiei, 
acţiuni cu caracter exclusiv social şi 
activităţi filantropice cu caracter 

În noua definiţie, sintagma „cu 
sau fără sunet” nu are sens, 
scopul acesteia fiind de a 
permite publicitatea pe ecran 
partajat. 



filantropice cu caracter umanitar. 
Mesajele respective însoţesc sau 
sunt incluse într-un program cu 
titlu gratuit. Formele de 
comunicaţii necomerciale 
audiovizuale includ anunţul de 
interes public, campania socială şi 
apelul în scop caritabil;” 

umanitar. Mesajele respective 
însoţesc sau sunt incluse într-un 
program cu titlu gratuit. Formele de 
comunicaţii necomerciale 
audiovizuale includ anunţul de 
interes public, campania socială şi 
apelul în scop caritabil;” 
(Amendament propus de Comisie) 

4. 2. La articolul 17 alineatul (1) 
litera d), punctul 9 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„9. comunicări comerciale şi 
necomerciale audiovizuale, 
inclusiv publicitate, plasare de 
produse, publicitate electorală şi 
teleshopping;” 

Nemodificat 
 

 

5. 3. Titlul Capitolului III1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„CAP. III1 
Comunicări comerciale şi 
necomerciale audiovizuale” 

3 Titlul Capitolului III1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
„CAPITOLUL III1 

Comunicări comerciale şi 
necomerciale audiovizuale” 

 
(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

6. 4. După articolul 38, se introduc 
patru noi articole, art. 381 – 384, 
cu următorul cuprins: 
„Art. 381. – Comunicările 
necomerciale audiovizuale difuzate 

4.  După articolul 38, se introduc 
patru noi articole, art. 381 – 384, 
cu următorul cuprins: 
„Art. 381. – Comunicările 
necomerciale audiovizuale difuzate 

 
 
 
Pentru preluarea integrală a 
părţii introductive a art. 142 din 



de furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
 
 
a) să nu conţină nicio referire 
de natură comercială; 
b) să fie grupate şi separate de 
alte mesaje publicitare şi 
identificate între coperte cu 
menţiunea „Mesaj/mesaje de 
interes public”; 
c) să fie difuzate gratuit, fără 
obligaţie de contrapartidă directă 
sau indirectă. 
Art. 382 – (1) Anunţurile de interes 
public sunt de două categorii
 

: 

 
a) anunţul de interes public 
asumat de către o autoritate sau 
instituţie publică; 
b) 

 

anunţul de interes public 
definit de prezenta lege. 

 
 
 
 
 

de furnizorii de servicii media 
audiovizuale nu se includ în 
calculul duratei legale alocate 
publicităţii şi trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
a) să nu conţină nicio referire de 
natură comercială; 
b) să fie grupate şi separate de 
alte mesaje publicitare şi identificate 
între coperte cu menţiunea 
„Mesaj/mesaje de interes public”; 
c) să fie difuzate gratuit, fără 
obligaţie de contrapartidă directă 
sau indirectă. 
 
Art. 382 – (1) În înţelesul 
prezentei legi, anunţul de 
interes public are următoarele 
semnificaţii: 

a) anunţul de interes public 
asumat de către o autoritate sau 
instituţie publică; 

b) anunţurile referitoare la 
fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, emise de autoritatea 
Naţională de Meteorologie şi de 
Institutul Naţional de Hidrologie 
şi Gospodărire a Apelor; 

c) anunţul „Pentru sănătatea 
economiei naţionale, cumpăraţi 

Codul Audiovizual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 



 
 
 
 
(2) Anunţul de interes public 
asumat de către o instituţie sau 
autoritate publică trebuie să 
respecte următoarele condiţii: 
a) să fie asumat în cadrul unei 
acţiuni de informare şi avertizare a 
populaţiei derulate în condiţiile 
legii; 
b) să nu promoveze propria imagine 
a autorităţii sau instituţiei publice. 
(3) 

a

Anunţurile de interes public 
definite de prezenta lege sunt 
următoarele: 
) anunţurile referitoare la 

fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, emise de autoritatea 
Naţională de Meteorologie şi de 
Institutul Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărire a Apelor; 
b) anunţul „Pentru sănătatea 
economiei naţionale, cumpăraţi 
produse fabricate în România!”; 

(4) Furnizorii de servicii media 

c) anunţul „Pentru un mediu 
sănătos, învăţaţi copiii să respecte 
natura!” 

produse fabricate în România!”; 
  d) anunţul „Pentru un mediu 
sănătos, învăţaţi copiii să respecte 
natura! ”.  
(2) Anunţul de interes public asumat 
de către o instituţie sau autoritate 
publică trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
a) să fie asumat în cadrul unei acţiuni 
de informare şi avertizare a 
populaţiei derulate în condiţiile legii; 
 
b) să nu promoveze propria imagine 
a autorităţii sau instituţiei publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Furnizorii de servicii media 



audiovizuale au obligaţia de a 
difuza anunţurile de interes public, 
în conformitate cu deciziile 
Consiliului. 
 
Art. 383. – Campania socială 
trebuie să respecte următoarele 
condiţii: 
a) să fie derulată de către o 
asociaţie sau fundaţie; 
b) să fie derulată în cadrul unei 
acţiuni cu caracter exclusiv social; 
c) să fie adresată societăţii sau 
comunităţii. 
 
Art. 384. -  (1) Apelul în scop 
caritabil trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
a) să fie derulat în cadrul unei 
activităţi filantropice cu caracter 
umanitar de sprijinire a unor 
persoane aflate în dificultate; 
b) să precizeze persoana sub 
responsabilitatea căreia se 
colectează şi se utilizează bunurile 
şi fondurile băneşti donate. 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
art. 381 lit. a), siglele sponsorilor 
pot fi prezentate în cadrul apelului 
în scop caritabil, în conformitate cu 

audiovizuale au obligaţia de a difuza 
anunţurile de interes public, în 
conformitate cu deciziile 
Consiliului. 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deciziile Consiliului. 
(3) Furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia de a 
informa publicul cu privire la 
rezultatele concrete ale apelurilor 
în scop caritabil.” 

 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

7. Art. II. – Legea audiovizualului nr. 
504/2002, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
534 din 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Nemodificat.  

 
 

                            PREȘEDINTE,                                                                             SECRETAR,   
 
                    Gigel – Sorinel ȘTIRBU                                                                   Beatrice TUDOR 
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